Familiekurs
- Barn som pårørende
Mor eller far kreftsyk
Kurs 8: 22.02 - 01.03
Kurs 31: 02.08 - 09.08
Mor eller far død av kreft
Kurs 25: 21.06 - 28.06
Barn med kreftsykdom

Familiekurs - Barn som pårørende
Kursene er for barnefamilier med barn i alderen 0 – 18 år. Familien bør
ha minst ett barn i skolealder og barnas hverdag er preget av situasjonen
i familien. Hovedtema er barn som pårørende. Fokus er barnas behov,
mestring og støtte fra andre barn og unge i samme situasjon.
Målsettingen er å hjelpe familien til å tilpasse seg situasjonen de er i,
fremme forståelse for hverandre og styrke mestring og samspill.
Alderstilpassede samtalegrupper
Kursppholdet er lagt til rette slik at barna møter hverandre i en veksling
mellom lek og alvor. I alderstilpassede samtalegrupper, ledet av psykolog,
hjelpes barna til å dele med hverandre hvordan de har det, hva som er
vanskelig og hva de kan gjøre for å få det bedre. Foreldrene har eget
opplegg med refleksjonsgrupper, der de kan dele erfaringer og tanker
knyttet til aktuelle tema.
Andre aktiviteter for barn på kurs
Det er en god veksling mellom faglig program, aktivitet og fritid. Barna
deltar i aktiviteter sammen med miljøarbeidere når foreldre er på foredrag
eller i samtaler. I skoleåret vil det bli lagt til rette for lekseoppfølging.
Gode fritidsmuligheter
Oppholdet gir gode muligheter til fritid og avkobling. Senteret har varmtvannsbasseng, badstuer og treningsarealer ute og inne. Det er turstier og
løypenett med skog og fjell i umiddelbar nærhet. Montebellosenteret har
egen brygge med badeplass, båt og kanoer. Det sosiale fellesskapet er en
verdifull og viktig del av kurset. Kveldsprogrammet veksler mellom sosiale
aktiviteter og underholdning tilpasset tema og målgruppe.
Kontaktinformasjon
Ta kontakt med oss for ytterlig informasjon eller hjelp med søknaden. Send
e-post til post@montebello-senteret.no eller ring på tlf. 62 35 11 00.
Søknadsskjema og søknadsveiledning finner du på vår hjemmeside
www.montebellosenteret.no
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Kurs 39: 27.09 - 04.10

